Tisková zpráva: Teplá voda u části domácností v předstihu

Část domácností v lokalitě Podžatecká se může radovat. Odstávka původně plánovaná od 25. 7. – 12. 8.
2016 byla zkrácena o osm dní!
S více jak týdenním předstihem, skončily práce na rekonstrukci odbočky k VS 22. Z teplé vody se tak od
včerejšího dne mohou radovat domácnosti z následujících bloků:
bl. 67 (2191-2193), bl. 66 (2188-2190), bl. 64 (2182-2184), bl. 47 (2284,2285), bl. 45 (2306-2308), bl. 65 (21852187), bl. 90 (2321-2323), bl. 89 (2327-2329), bl. 89-90 (2375,2376), bl. 90-91 (2392,2393), bl. 86 (2300-2302),
bl. 85 (2315-2317), bl. 87 (2318-2320), bl. 86-87 (2351,2352), bl. 85-86 (2356,2357), bl. 46 (2372-2374),

Práce na rekonstrukci odbočky k VS 23 nadále pokračují dle harmonogramu. I zde se však budeme snažit o
obnovení termínu dodávek tepla v dřívějším termínu oproti plánovanému.
V Komořanech 5. 8. 2016

Ing. Miloslava Kučerová
tisková mluvčí
Telefon: 476 447 471, 606 644 496
e-mail: miloslava.kucerova@ue.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akciová společnost Severočeská teplárenská je 100% -ní dceřinou společností United Energy, a.s. a majitelem
tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov.
Od 1. května 2012 se ST, a.s. stala smluvním provozovatelem tepelných zařízení společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ,
a.s. K 1. lednu 2015 proběhla fúze sloučením společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ do společnosti Severočeská
teplárenská, jako nástupnické společnosti. V důsledku fúze společnost PM, a.s. zanikla bez likvidace a její
veškeré jmění přešlo na nástupnickou organizaci ST, a.s., která tak vstoupila do právního postavení zanikající
společnosti PM, a.s., včetně obchodních vztahů.
Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje
elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových
prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. United Energy je součástí ENERGETICKÉHO
A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.

